
Ändringsarbeten på forskningsutrustningen 
vid Centria
Under vintern 2009 – 2010 har man gjort arbetskrävande förändringar och 
förbättringar på forskningsutrustningen vid Centria för att få säkrare och 
mera konkret information från försöken om bland annat andelen bildad 
värme och elektricitet samt om olika biprodukter.

Bild 1. En generator för ö-drift kopplad till V8-motorn. 

Generatorbyte
Tidigare har forskningsutrustningens generator varit en 60 kVA 
(1500rpm/50 Hz) generator, Hollolan Sähköautomatiikka Oy POWERI TR 
60, avsedd för ö-drift (Bild 1), generatorn har belastats bland annat med 
olika värmeblåsare (Bild 3). Den elektriska belastningen har varit konstant 
under testkörningarna och till sin storlek motsvarat effekten på de  
inkopplade värmeblåsarna. Situationen har motsvarat exempelvis 
användningen av en traktordriven reservgenerator på lantbruk med den 
skillnaden att den bildade värmen har kommit till nyttoanvändning.

Som generator används nu en 15 kWh, 3-fas kortslutningsmotor som är 
anslutet till nätet (Bild 2). Elproduktionen kan följas med en kWh-mätare 
monterad mellan generatorn och nätet. Användningen av elmotor/  
förbränningsmotor motsvarar en optimal produktion av värme och el 
(CHP) där elektriciteten matas in i nätet  och produktionen regleras enligt 
den värme som behövs. 

Bild 2. 3-fas kortslutningsmotor monterad för el-produktion. 
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En betydande fördel med lösningen med elmotor/förbränningsmotor är att 
nätet fungerar som en reservkälla för energiproduktionen vid eventuella 
störningar i CHP-enheten. Innan generatorn kopplas till nätet är det skäl 
att synkronisera den till nätets frekvens så att inte en plötslig strömtopp, 
förorsakad av en förändring i rotationshastighet bränner säkringarna (Bild 
6.). 

Efter modifieringen är den använda CHP-anläggningen mycket sällsynt i 
Finland inom sin storleksklass. Det här beror på att det i Finland inte 
existerar en inmatningstariff för energi producerad med förnybara  
energikällor.

Värmemätning
Den värme som bildas i forskningsanläggningen har utnyttjats, via en 
skivvärmeväxlare (Bild 5), för att värma upp laboratoriefastigheten.  
Producerad värmemängd har övervakats genom att mäta temperatur- 
skillnaden hos ut- och returvattnet mellan värmeväxlare och CHP-enhet 
samt uppmätt flöde. Det här är en mycket tillförlitlig metod i de fall när 
motorn belastas under en lång tid med en viss axelbelastning (=elektrisk 
belastning)  så att skillnaden i temperatur hos ut- och returvattnet blir 
stabil.

I vattensystemet har också en värmemängds mätare monterats (Bild 4.). 
Den ger explicit information om den värmemängd som överförs i 
ledningarna utan upprepade kontroller av mätare och efterföljande  
beräkningar. 

För att få jämförelsevärden lämnades de mätare som var nödvändiga för 
det gamla mätsystemet på sina platser. Eftersom demonstrations- 
anläggningen också betjänar undervisningen i energi- och elteknik vid 
Mellersta Österbottens Yrkeshögskola är den gamla metoden för att mäta 
värmevärden mera åskådlig än en direkt avläsning av digitala kWh- 
värden.

Bild 3. Würths 9 kW 
värmeblåsare med valbara 
deleffekter på 3 och 6 kW.

Bild 4. Värmemängds mätare CF ECHO II

Bild 5. Skivvärmeväxlare med  
vars hjälp den uppkomna 
värmen överförs till fastighetens 
värmesystem.

Bild 6. Manuell synkronisering av  
generatorn med hjälp av universal- 
mätare före inkoppling till nätet  
(49,99 Hz). 
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Rengöring av tvättenheten för produktgas
Vid tidigare analyser av biprodukter har man vid Uleåborgs universitet 
observerat stora förändringar i pH värde. Förändringarna har inte kunnat 
förklaras med provtagning eller använda bränslen.

För  att de prov som levereras till projektpartners skall bli mera repre- 
sentativa och tillförlitliga samt för att garantera kvaliteten på proven 
rengjordes produktgas-tvättaren och tvättlösningen byttes.

Centrias forskningsgrupp för tillämpad forskning som hittills har haft ett 
alltför rent inomhusarbete klarade enligt egen bedömning uppgiften  
berömligt (Bild 7. och 8.). Inte ens en bra forskargrupp kan göra stora 
vetenskapliga upptäckter varje dag men forskaren nyfikna sinne kan finna 
belöning i det svett- och sotlager som vid dagens slut täcker ansiktet.

Bild 8. Projektchef Yrjö Muilu på väg 
till tvätt som avslutning på dagen. 

Fortsatt forskning
De ovan beskrivna ändringsarbetena var nödvändiga för att Centria skall 
fullfölja sin andel av projektet. Efter omändringarna kan vi igen göra de 
försök som behövs för att få nya data. Vi anser det viktigare att vi kan 
betjäna våra samarbetspartners bättre genom exempelvis kvaliteten på 
sidoprodukterna än att vår egen forskning går framåt. På så sätt kan vi för 
egen del befrämja projektets slogan ”Högförädlade bioenergiprodukter via 
förgasning”. 

Bild 9. Framtidens råvaror som kan producera annat än värme för 
bakugnen.

Bild 7. Ibland krävs en viss 
flexibilitet när det gäller 
ergonomin. 
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